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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 04-2016
Torsdag den 21. april 2016

REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.

1.2

Formalia, herunder mødediæt - personlige indberetningslister
Diætsedler blev underskrevet.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Afbud Inge Christensen

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 17.03.2016 (03-2016)
Godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning – april 2016
Godkendt..

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Da Rasmus Præst har opsagt sit job pr. 30. april 2016, og ansættelsen af ny
medarbejder nok ikke sker inden sommerferien, bliver åbningen af teknologilejligheden udsat til september. Ældrerådets rundvisning i lejligheden vil derfor også
blive udsat. Når den nye medarbejder er klar til det, vil Ældrerådet bliver kontaktet
mhp. en rundvisningen.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
100 års fødselsdag i Husby.

4.6

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
Intet,

4.7

Indkomne love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.
Intet,
J.nr.: 27.69.40-P35-1-15 – side 1

25.04.2016/ehc

5.

Orienteringer fra bestyrelser, råd og nævn og underudvalg m.v.

5.1

Social- og Sundhedsudvalget (v/ Jens Kristian Hedegaard)
Ikke nyt siden Baglandsmøde og workshoppen om værdighedspolitikken.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Rasmus Byskov-Nielsen)
Værdighedspolitikken:
Der bliver nu arbejder med politikken efter den vellykkede workshop m.h.p. politisk
behandling på mødet den 26. Politikken kommer derefter i høring i Ældrerådet.
Som svar på tidligere fremsat spørgsmål i rådet vedr. antallet af plejeboliger:
De tidligere 536 pladser er blevet til: 405 plejeboliger, 73 tryghedsboliger, 29
midlertidige pladser og 28 rehabilitering/akutpladser. I alt 535.
Leif Carøe gjorde opmærksom på, at der i bemærkningerne til Budget 2016 står 428
plejeboliger. Dette vil blive undersøgt ved forvaltningen.
Svar til Arne Nielsen: 7,1 % af omkostningerne til ”varme hænder” går til
administration. Ansigt-til ansigtstid er faldet til ca. 55 % (bl.a. på grund af de øgede
dokumentationskrav).
Debat om den måde, værdighedsmilliarden (de ca. 10 mio. kr.) er foreløbigt allokeret
på.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet nyt.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Parkvænget(Poul): ikke hørt noget i et halvt år, nu efter henvendelse indkaldt til møde
17.maj. Parkvængets leder er langtidssygemeldt, og der er blevet konstitueret en
leder, som har taget over.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Intet.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
- Baglandsmødet blev afholdt den 8. april 2016.
Og var både velbesøgt og vellykket.
Næste møde: Ugedag og sted har været overvejet ændret, men alternativer findes
ikke. Er nu booket til 4. november 2016.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Skal til møde i dag. Opfordres til at tage den dårligt retablerede belægning på
fortovene ved Hanbjergkrydset i Vinderup med.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen.
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7.2

Høringssvar:
- Ingen

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Intet.

8.2

Regions Ældrerådet
- Referat fra Sundhedsbrugerrådet
Leif refererer om problemer med forhåndsallokering af værdighedspengene.

9.

Eksterne møder, workshops, temadage, konferencer og kurser m.v.

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Intet.

9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
- Intet.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Holstebro Kommune 2016 v/ Ellen Greve kl.
10.00
- Der foreligger et udkast til en revideret sundhedsberedskabsplan.
Udarbejdelse af den nye sundhedsberedskabsplan tager afsæt i Sundhedsstyrelsens
vejledning om planlægning af sundhedsberedskab 2011 samt en fællesskabelon for
Region Midtjylland, som er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i 2013.
Kommunens første plan blev udarbejdet i 2011.
Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune er ansvarlig for udarbejdelse af
Sundhedsberedskabsplanen, som er en delplan til den kommunale beredskabsplan.
Sundhedsberedskabsplanen, skal medvirke til, at give ledelse og medarbejdere et
praktisk redskab, når ekstraordinære situationer opstår.
Planen skal skabe grundlag for en koordineret anvendelse af de sundhedsfaglige
ressourcer i ekstraordinære situationer således, at sundhedsvæsenet kan udvide og
omstille kapaciteten for behandling, pleje og omsorg ud over det daglige niveau i
forbindelse ned større ulykker og katastrofer herunder krig.
Planen indeholder 3 hovedafsnit:
1. Krisestyringsorganiseringen:
Overordnet beskrivelse af formål med kommunens sundhedsberedskabsplan,
organisering af kommunens sundhedsberedskab, kerneopgaver samt rolleog ansvarsfordeling.
2. Indsatsplaner, herunder instrukser og action cards:
Operativ del af planen med konkrete procedurer for håndtering af specifikke
opgaver /funktioner, relevante telefonlister m.v.
3. Appendix:
Beskrivelse af de elementer, der jf. loven skal indgå i planlægningen, men
ikke direkte anvendes i akutte situationer, fx plan for uddannelses- og
øvelsesaktivitet, evalueringer samt risiko- og sårbarhedsvurdering.
De tre områder skal ses i sammenhæng, men samtidig fremstå som selvstændige
beskrivelser i planen.
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Planen skal behandles i social- og sundhedsudvalget den 25.04.2016, og behandles i
byrådet den 21.05.2016 med henblik på endelig godkendelse.
Bilag

Sundhedsberedskabs
plan 2016 - endligt udkast.pdf

Beslutning
Der blev givet en orientering.
Ellen Greve omtaler desuden projekt med Skt. Jørgen Boligselskab om ”Bedre
Naboskab i et trygt Nærmiljø”, hvori tidligere ideer om sociale viceværter indgår.
10.2

Bus v/ Arne Nielsen og Leif Carøe
Arne: Umuligt at ændre linieføring, og at gøre den gratis er ikke muligt p.gr.a. en 8års kontrakt med Midt Trafik. Men priserne kan forhandles, ideer om årskort til meget
rimelig pris.
Leif: Flextur i Århus er blevet for dyr for kommunen, vil have den lave takst annulleret,
det kan risikere at få samme effekt her. Tager kontakt til Arne Lægaard.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (05-2016 – 19. maj 2016)

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres

11.3

Eventuelt
Kørsel til Nyborg aftalt.
Elisabeth: Foreslår en ændring af dagsorden og referat, så det bliver mere åbent,
varmt, imødekommende, spiseligt og synligt for offentligheden, så det fungerer som
et nyhedsbrev, man kan abonnere på med udbytte. Grethe og Leif vil udarbejde et
udkast.
Leif Carøe og Grethe Thordahl vil fremkomme med et forslag til en ny skabelon.
Grethe har været på det Gode Køkken som ”smager” og fået dels en fyldig
orientering, dels mad til tre dage. Absolut positivt overrasket.

11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
Intet.

Ref. Erik Mitens
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